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“MOTTO” 

 

“Hidup Itu Jangan Jadi Diri Sendiri, 

Jadilah Seperti Orang Lain.” 

 

“Kejar Dan Bawalah Hartamu Sampai 

Mati” 
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KATA PERSEMBAHAN 

 

 Dengan penuh khidmat dan rasa syukur teramat banyak sebuah karya 

sederhana ini ku persembahkan untuk mu orang-orang yang tersayang dan tercinta 

karena doa dan dukungannya telah mengantarkanku pada kesuksesan yang sangat 

ku damba-dambakan hari ini : 

  

 Untuk Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan segala dukungan, doa 

yang tiada henti-hentinya untuk kesuksesan ku, karena tiada doa yang paling 

khusuk terucap selain do’a mu. Ucapan terimakasih ku tak kan pernah cukup 

untuk membalas kebaikan mu, terimalah persembahan ini bukti cinta dan 

baktiku kepada kalian.  

 Untuk semua kakak adik ku, yang selalu memberikan dukungan, semangat, 

senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, semua pengorbanan mu 

memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku 

untuk pian-pian semua. 

 Untuk sahabat dan teman-teman karib ku seperjuangan di Hukum Keluarga, 

Joko Suprianto, Mohammad Sahli Ali,  M.Riyadi, M.Ansyori, M.Noor, 

Lauhil Mahfudz, M.Ilham, Hermawan, M.Iqbal Anshari, M.Fakhruzaini 

Fahmi,  Nur Mardia, Najmiatil Inarah, Noni Arista, Nor Habibah, Novitasari, 

Daniati, Siti Kurnia, semoga persahabatan ini akan terus berlanjut. 

tanpa semangat dan bantuan kalian takkan mungkin aku sampai saat ini, 

terimakasih untuk canda, tawa dan kekonyolan kalian yang kita lewati 

bersama, terimakasih kenangan manis yang telah mengukir selama ini. 

Semoga kita bisa dikumpulkan kembali dilain waktu. amiiinn 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba' B Be ب

 Ta' T Te ت

 Ṡa' Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa' Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa' Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa' Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ



ix 

 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Ghain G ge غ

 Fa' F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Wau W We و

 Ha' H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Yā' Y Ye ي

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta’aqqi>n متعقدين

 Ditulis ‘iddah عدة

 

3. Ta’marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 

 Ditulis Hibbah هبة

 Ditulis Jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah  

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan  h. 

 

 ‘Ditulis Karāmah  al auliyā كرمة ألولياء
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b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 

dammah ditulis t. 

 

 Ditulis Zakātul-fitri زكاة الفطر

 

4. Vokal Pendek. 

 

 Kasrah Ditulis I ـــِ 

 Fathah Ditulis A ـــَ 

 Dammah Ditulis U ـــُ 

 

5. Vokal Panjang 

 

1. Fathah + alif                        

 جا هلية 

ditulis ā - jāhiliyyah 

2. Fathah+ ya’mati                  

 يسعى 

ditulis ā-  yas‘ā 

3. Kasrah + ya’mati                 

 كريم

ditulis i>> - kari>m 

4. Dammah + wawu mati        

 فروض

ditulis û  - furu>d 

 

6. Vokal Rangkap 

 

1. Fathah + ya’ mati                     - 

 بينكم

ditulis ai- Bainakum 

2.  Fathah + wawu mati   

 قول

ditulis au- Qaulun 

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof  
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 Ditulis a antum أأنتم

 Ditulis u‘iddah أعدة

 Ditulis lain syakartum لئن شكر تم

 

8. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

 

 Ditulis al-Qur’ān القران

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 Ditulis as-Samā السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

  Ditulis Żawi al-furu>d atau ذوي الفروض

Żawil furud 

 Ditulis ahl as-sunnah atau أهل السنة

ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR  

 

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas 

segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah ia 

berikan kepada penulis. Salawat serta Salam penulis hanturkan atas 

junjungan kita Rasulullah Saw yang telah memberikan pedoman hidup 

berupa Al-Qur’an dan As-sunnah untuk keselamatan hidup umat manusia, 

para sahabat, para tabi’in, tabiut tabi’in serta orang-orang yang senantiasa 

Istiqamah di dalamnya. 

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Implementasi Larangan Kawin 

Bagi Anggota ABRI Nomor : Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan 

Perceraian Dan Rujuk Anggota ABRI (Studi Kasus Di Bawah Tahun 2008)” 

dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini 

ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai sarjana dalam 

ilmu hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 

Banjarmasin.  

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu 

banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan 

berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa 

pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-

tingginya dan ucapan terima kasih kepada : 
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1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, para Wakil Dekan, dan 

seluruh Stafnya. 

2. Ibu, Dra. Faridah, M.H.I, selaku dosen pembimbing I dan Ibu, Erissa 

Nilasari, M.P, selaku dosen penasehat sekaligus pembimbing II yang 

telah membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan 

kepada penulis. 

3. Ibu Dra. Yusna Zaidah, M.H, selaku ketua jurusan Ahwal Al-

syakhshiyah (Hukum Keluarga), dan Sekretaris jurusan, dan seluruh 

Stafnya. 

4. Para dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang dengan penuh 

kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat 

kepada penulis. 

5. Seluruh pegawai administrasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang 

dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan 

skripsi ini. 

6. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala 

Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam beserta seluruh 

karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam 

meminjamkan buku-buku demi kelancaran penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skirpsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Swt. Untuk 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak demi untuk 

mendekati yang namanya kesempurnaan. 
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Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini mampu memberika 

sumbangsih pada bidang hukum keluarga dan dapat bermanfaat serta 

menjadi ladang ilmu bagi semua pihak. Aamiin. 

Banjarmasin, 21 Juni 2016 

 

 

M. Syahid 

 


